1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΛΛΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Οι Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος σε συνεργασία με τη Μονάδα
Διασφάλισης Ποιότητας από το 2015 εκπόνησαν και υλοποιούν
στρατηγική συνεργασίας με τους φορείς που δημιουργούν και
δημοσιεύουν τις Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων. Σκοπός αυτής
της στρατηγικής είναι αφενός η ανάδειξη και προβολή του ερευνητικού
και ακαδημαϊκού έργου του Ιδρύματος διεθνώς, και αφετέρου η
βελτίωση της θέσης του ΕΚΠΑ σε αυτές.
Βασικό αποτέλεσμα της υλοποιημένης αυτής της στρατηγικής είναι η
εμφανής βελτίωση τα τελευταία τέσσερα χρόνια της θέσης του
Ιδρύματος στις Παγκόσμιες Κατατάξεις, αλλά και η βελτίωση της
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διεθνούς αναγνωρισιμότητας και της φήμης του. Πιο συγκεκριμένα την
τετραετία 2015-2019 το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 1η θέση των Ελληνικών
Πανεπιστημίων σε πέντε (5) από τους επτά (7) πίνακες διεθνούς
κατάταξης των Πανεπιστημίων. Σε τρεις (3) από τους (4) πίνακες
κατάταξης που δεν χρησιμοποιούν έρευνες ερωτηματολογίου και
αντλούν τα στοιχεία από το διαδίκτυο χωρίς επαφή με τα
Πανεπιστήμια, το ΕΚΠΑ βρίσκεται σταθερά στην 1η θέση (βλέπε πίνακες
1 κα 2).
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Πίνακας 1: Η εξέλιξη της θέση του ΕΚΠΑ παγκοσμίως στους πλέον γνωστούς πίνακες κατάταξης (2015-2018)
Πίνακας Κατάταξης

Παγκόσμια Θέση

Παγκόσμια Θέση Παγκόσμια Θέση Παγκόσμια Θέση

2018

2017

2016

2015

WEBOMETRICS

217

271

247

301

Top Universities by Google Scholar

26

43

152

538

301-400

301-400

301-400

301-400

QS (Quacquarelli Symonds)

651-700

651-700

601-650

601-650

Times Higher Education

501-600

501-600

401-500

-

Center for World University Ranking

297

297

292

331

National

University*

228

342

216

216

US News - Best Global University

286

291

292

-

Citations WEBOMETRICS
Academic

Ranking

of

World

Universities

Taiwan

Rankings
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Πίνακας 2: Η εξέλιξη της θέσης του ΕΚΠΑ στην Ελλάδα μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται
στις διεθνείς κατατάξεις
Πίνακας Κατάταξης
WEBOMETRICS
Top Universities by Google
Scholar
Citations
WEBOMETRICS
Academic Ranking of World
Universities
QS (Quacquarelli Symonds)
Times Higher Education
Center for World University
Ranking
National Taiwan University*

Ελληνική Θέση
2018
1η
1η

Ελληνική Θέση
2017
1η
1η

Ελληνική Θέση
2016
2η
1η

Ελληνική 2015

1η

1η

1η

1η

3η
2η
1η

3η
3η
1η

2η
2η
1η

3η
1η

1η

1η

1η

1η

1η

-

US News - Best Global
1η
1η
University Rankings
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2η
2η
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Ιδιαίτερη αναφορά που δείχνει και την βελτίωση αυτή αποτυπώνεται στην
ειδική παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «Top Universities by Google
Scholar Citations της Webometrics». Με βάση τα αποτελέσματά της το
ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 26η θέση παγκοσμίως μεταξύ περίπου 10.500
Πανεπιστημίων με 844.945 ετεροαναφορές. Πριν από τρία χρόνια στην
αντίστοιχη κατάταξη το ΕΚΠΑ βρισκόταν στη θέση 538. Η θέση αυτή είναι
η καλύτερη θέση που έλαβε ποτέ ελληνικό Πανεπιστήμιο σε ιδρυματικό
επίπεδο

σε οποιοδήποτε παγκόσμια κατάταξη. Μάλιστα το

ΕΚΠΑ

καταλαμβάνει μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που βρίσκονται
στη συγκεκριμένη κατάταξη την 6η θέση, πίσω από Πανεπιστήμια όπως
το Cambridge, το University College of London, το Oxford, το École
Polytechnique Fédérale de Lausanne, και το Imperial College London.
Συστατικά στοιχεία αυτής της στρατηγικής είναι :
1. Η αποστολή στοιχείων και απογραφικών δεδομένων απευθείας
στους φορείς των κατατάξεων στο πλαίσιο της ανάπτυξης καλής
επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί τους.
2. Η εκπόνηση μελετών για τους πίνακες παγκόσμιας κατάταξης
Πανεπιστημίων, η ανάλυση των επιμέρους κριτηρίων και η
εμβάθυνση

στην

θέση

του

ΕΚΠΑ

στους

πίνακες

αυτούς.

Επισυνάπτεται η πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος για τις διεθνείς
κατατάξεις.
https://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDFfiles/anakoinwseis/ekdoseis/2405_pinakes-katataxis-final.pdf
3. Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας και μεθοδολογίας για την εφαρμογή
δράσεων που θα βελτιώσουν τη θέση του ΕΚΠΑ σε αυτές τις
Kαταγραφή 2015-2018
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κατατάξεις.
4. Ενίσχυση της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του
Ιδρύματος στην βάση δεδομένων Google Scholar. Η υπηρεσία αυτή
προσφέρεται από τη Google και χρησιμοποιείται ευρέως για την
κατάταξη των Πανεπιστημίων, διότι θεωρείται σημαντική πηγή
στοιχείων για το ερευνητικό έργο των Πανεπιστημίων που
εξετάζονται.
Πέραν της ενημέρωσης για τη χρησιμότητα της συγκεκριμένης
βάσης, συντάχθηκαν αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία profile
στο

Google

συμβουλευτική

Scholar,

ενώ

υποστήριξη

παράλληλα
από

την

προσφέρθηκε

Μονάδα

και

Διασφάλισης

Ποιότητας του Ιδρύματος για την διευκόλυνση όσων ενδιαφέρονται
να δημιουργήσουν προφίλ. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας είναι
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Σε λιγότερο από δύο μήνες τα προφίλ των
μελών του ΕΚΠΑ αυξήθηκαν κατά 40%.
5. Η

ενίσχυση

του

περιεχομένου

της

αγγλικής

ιστοσελίδας

(https://en.uoa.gr/ ) με συνεχείς αναρτήσεις, ώστε να αυξηθεί ο
όγκος του περιεχομένου στο διαδίκτυο.
6. Η αύξηση της «επίδρασης» του περιεχομένου των ιστοσελίδων του
Πανεπιστημίου μέσω υλοποίησης στρατηγικής «Backlinks».
7. Η συνεχής ενημέρωση για την ορθή χρήση του πλήρους ονόματος
του Ιδρύματος στα Αγγλικά στη συγγραφή άρθρων και εργασιών.
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ιπποκράτους 15
106 79 Αθήνα
Τηλ.: 210 368 8207,
8254, 8242
Fax: 210 368 8273
E-mail: dir-education@uoa.gr

2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΑΣ
Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη διοικητική υποστήριξη των
προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του Ιδρύματος.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υποστήριξε το εκπαιδευτικό έργο των
Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος και συντόνισε τις διοικητικές του
υπηρεσίες στο έργο αυτό. Πιο συγκεκριμένα μέσα από τα Τμήματά της
μελέτησε, σχεδίασε και τεκμηρίωσε την προσφερόμενη υπηρεσία,
διεκπεραίωσε μαζικές διαδικασίες για λογαριασμό όλων των
προγραμμάτων ή των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών,
αποτέλεσε την επαφή με τις ακαδημαϊκές μονάδες, τις Γραμματείες των
Σχολών/Τμημάτων, τις άλλες υπηρεσίες του Ιδρύματος, τους εξωτερικούς
φορείς (κρατικούς φορείς, υπουργεία και κεντρική διοίκηση, ιδρύματα
ανώτατης εκπαίδευσης).
Στο πλαίσιο προγράμματος της Πρυτανείας για την εξοικονόμηση
οικονομικών πόρων, η Διεύθυνση, τον Σεπτέμβριο του 2015,
μετεγκαταστάθηκε από το μισθωμένο κτήριο της οδού Παπαρρηγοπούλου
Kαταγραφή 2015-2018
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3 στο κτήριο της Πανεπιστημιακής Λέσχης (Ιπποκράτους 15, 3ος όροφος).
Η Διεύθυνση συμμετείχε διά της Διευθύντριας στην επιτροπή σύνταξης
του Οργανισμού του Ιδρύματος. Επίσης με τρία μέλη της (Α. Κυπριάδου,
Μ. Βλάχου και Ε. Παπαναστασίου) συμμετείχε και εξακολουθεί να
συμμετέχει στην επιτροπή σύνταξης του Εσωτερικού Κανονισμού του
Ιδρύματος.
Στις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης είναι η στήριξη και
επίβλεψη της λειτουργίας των Γραμματειών των Σχολών/Τμημάτων του
Ιδρύματος, η οποία επιτελείται με επιτόπιες επισκέψεις στους χώρους των
Γραμματειών, ενημερωτικές συναντήσεις με τους Προϊσταμένους των
Γραμματειών, με την αξιολόγηση των Γραμματέων και του προσωπικού
(όπου δεν υπάρχει Προϊστάμενος), καθώς και με την υπογραφή των
αδειών τους.
Με την υπ΄ αριθμ 572/2017 Πράξη του Πρύτανη καθηγητού κ. ΜελετίουΑθανασίου Δημόπουλου μεταβιβάσθηκε στη Διευθύντρια η αρμοδιότητα
να υπογράφει με «εντολή Πρύτανη»:
Α) Πιστοποιητικά σπουδών, αντίγραφα πτυχίων, μεταπτυχιακών και
διδακτορικών διπλωμάτων, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις, τα οποία
εκδίδονται από τα Τμήματα και προορίζονται για χρήση στο εξωτερικό.
Σημειωτέον, κατά το έτος 2018 μόνο υπεβλήθησαν 11.205 αιτήματα για
επικύρωση πιστοποιητικών για χρήση στο εξωτερικό.
Β) Περγαμηνές των διδακτορικών διπλωμάτων.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης συμμετείχε, ως μέλος, στην τριμελή
Επιτροπή Αξιολόγησης για την επιλογή προσωπικού στο πλαίσιο
ερευνητικού προγράμματος, του ΕΛΚΕ με τίτλο “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”.
Επίσης ως μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ιδρύματος συμμετείχε
σε όλες τις συνεδριάσεις του εν λόγω οργάνου.
Επιπροσθέτως η Διεύθυνση, πέραν των αρμοδιοτήτων της, για την
ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ιδρύματος –στο πλαίσιο των ημερών
Επαγγελματικού Προσανατολισμού μαθητών Λυκείου– ανέλαβε την
προετοιμασία και πραγματοποίησε παρουσιάσεις των επιστημονικών
αντικειμένων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, επί μέρους και
συνολικά, καθώς και των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων μας
σε μαθητές Λυκείου, σε χώρους του Ιδρύματος και σε σχολεία (Power
Kαταγραφή 2015-2018
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Point, ομιλίες, ξεναγήσεις). Επίσης η Διεύθυνση συμμετείχε στον
συντονισμό της διοργάνωσης της «Ημέρας Ανοιχτών Πυλών» του
Ιδρύματός μας.
Ειδικότερα, το έργο που επιτελέστηκε από τα Τμήματα της Διεύθυνσης
είναι το ακόλουθο:
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Τμήμα Σπουδών έχει ως αρμοδιότητα την κανονιστική διαχείριση και
την εποπτεία ακαδημαϊκών θεμάτων του πρώτου κύκλου σπουδών.
Οι πάγιες ενέργειες της υπηρεσίας, καθώς και τα υποστηρικτικά έργα για
εκπαιδευτικά ζητήματα, κατά το διάστημα 2015-2018, στο πλαίσιο
αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού της παρεχόμενης υπηρεσίας και
ενόψει της σύνταξης του νέου Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού
του Ιδρύματος, συντονίστηκαν με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του
Ιδρύματος και είναι τα ακόλουθα:
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.
Η μέριμνα για την ορθή λειτουργία των Προγραμμάτων Σπουδών
(ΠΠΣ) όλων των Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος, μέσω παροχής
πληροφοριών, οδηγιών και προτάσεων στους Γραμματείς των Σχολών και
των Τμημάτων.
2.
Ο συντονισμός των διοικητικών διαδικασιών για την εγγραφή όλων
των κατηγοριών φοιτητών, πρώτων εγγραφών (νεοεισαχθέντων) και
μετεγγραφών, η μέριμνα για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που
ανακύπτουν σε περιπτώσεις εγγραφών, μετεγγραφών, εξετάσεων
εξαμήνων, κατατακτηρίων εξετάσεων, καθώς και σε περιπτώσεις
πειθαρχικών παραπτωμάτων.
3.
Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών, σε συνεργασία με τη Δ/νση
Μηχανοργάνωσης και τη Διεύθυνση Δικτύων Πληροφορικής και ηΜάθησης για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα διαλειτουργικότητας των
διοικητικών υπηρεσιών, για την έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών
φοιτητικής κατάστασης, την αποστολή στοιχείων, την απονομή του τίτλου
του πτυχίου.
4.
Η συγκέντρωση, διαλογή και αποστολή των αιτημάτων (από
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς) στις Σχολές και τα Τμήματα του
Ιδρύματος για έλεγχο νομιμότητας πιστοποιητικών φοίτησης και πτυχίων.
5.

Η επικαιροποίηση και η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ του
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Ημερολογιακού Προγράμματος Ορκωμοσιών και σχετικών οδηγιών προς
γραμματείες, φοιτητές, φωτογράφους, καθώς και γενικών πληροφοριών
για Προπτυχιακές Σπουδές.
6.
Η οργάνωση και τέλεση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για
την ορθή λειτουργία των τελετών ορκωμοσίας πτυχιούχων των Σχολών και
των Τμημάτων του Ιδρύματος.
7.
Η εκτέλεση του κύκλου των εργασιών που απαιτούνται για την
ετήσια προκήρυξη ανάδειξης και πιστοποίησης των φωτογράφων που
αναλαμβάνουν τη φωτογράφιση των τελετών ορκωμοσίας πτυχιούχων, σε
συνεργασία με την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
8.
Η συγκέντρωση και διαβίβαση της σχετικής νομοθεσίας για τις
Προπτυχιακές Σπουδές και η σύνταξη διευκρινιστικών εγκυκλίων οδηγιών,
όπου απαιτείται, για την κατανόηση και εφαρμογή των διατάξεων των
νόμων που διέπουν τις προπτυχιακές σπουδές.
9.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Το Τμήμα Σπουδών οργανώνει και εκτελεί τις ορκωμοσίες των πτυχιούχων
των Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος σε συνεργασία με τα
ακαδημαϊκά Τμήματα, και κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση Εθιμοτυπίας.
Παρατίθενται σχετικά στατιστικά στοιχεία των τελετών που διενεργήθηκαν
κατά τα έτη 2015-2018:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΩΝ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016 138
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017 129
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018 131
ΣΥΝΟΛΟ

398

(ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019 75 έως και Φεβρουάριο 2019)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016 7.065
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017 6.004
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ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018 5.586
ΣΥΝΟΛΟ

18.655

(ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019 3.635 έως και Φεβρουάριο 2019)
Εκ των ανωτέρω εργασιών, και για ορισμένες εξ αυτών, απαιτούνται και
πρόσθετες ενέργειες, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω και επιτελούνται
από την Προϊσταμένη του Τμήματος Σπουδών, με εισηγήσεις προς τη
Διεύθυνση για προπτυχιακά ζητήματα που χρήζουν αποστολής εγκυκλίων
οδηγιών προς τις Γραμματείες ή γνωμοδοτήσεων ή αποφάσεων Συγκλήτου
και δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
1.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

(Απόφαση Συγκλήτου, συν. 26/01/2016 και Εγκύκλιες Οδηγίες)
Διερεύνηση και εισήγηση της υπηρεσίας μας για αναμόρφωση των
υπηρεσιών φωτογράφισης των πτυχιούχων με σκοπό την εύρυθμη
λειτουργία των ορκωμοσιών. Μετά την έκδοση και σχετικού γνωμοδοτικού
εγγράφου από τη Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος, εκδόθηκε στις
26/01/2016 απόφαση Συγκλήτου που αφορούσε την εκτέλεση ενός κύκλου
εργασιών για την προκήρυξη ανάδειξης και πιστοποίησης φωτογράφων
των τελετών ορκωμοσίας πτυχιούχων. Ο κύκλος αυτών των εργασιών,
όπως προτάθηκαν από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας και
εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο, πραγματοποιούνται ετησίως, αρχικώς με τη
δημοσίευση στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου της ανοικτής πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους φωτογράφους για τις εργασίες
φωτογράφισης των τελετών ορκωμοσίας πτυχιούχων. Οι περαιτέρω
ενέργειες πραγματοποιούνται από την υπηρεσία μας σε συνεργασία με
την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για την ανάδειξη των διαπιστευμένων
φωτογράφων των ορκωμοσιών, σύμφωνα με τις εγκύκλιες οδηγίες που
έχει εκδώσει το Τμήμα Σπουδών για τη διάρθρωση του κύκλου των
εργασιών.
2.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ-ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αποστολή εγκυκλίων οδηγιών, προς τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών
Τμημάτων, με σκοπό την ομοιογένεια του τρόπου αντιμετώπισης και
επίλυσης ποικίλων θεμάτων προπτυχιακών σπουδών. Οι οδηγίες που
έχουν αποσταλεί για το χρονικό διάστημα 2015-2018, αφορούσαν τις εξής
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περιπτώσεις:
•
Επανέκδοση πτυχίων λόγω αλλαγής ή διόρθωσης στοιχείων
Δόθηκαν ενιαίες οδηγίες για την εκτέλεση της διόρθωσης των στοιχείων
λόγω και των τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν και επιλύθηκαν με
μέριμνα της υπηρεσίας μας και της Μηχανογράφησης.
•

Εξ αποστάσεως ορκωμοσία σε Πρεσβεία ή Προξενείο

Κατόπιν έρευνας της υπηρεσίας μας σε αρμόδια Υπουργεία και Προξενικές
Αρχές για τη συγκεκριμένη δυνατότητα, δόθηκαν ενιαίες οδηγίες για την εξ
αποστάσεως ορκωμοσία σε Πρεσβεία ή Προξενείο για τις περιπτώσεις
πτυχιούχων που διέμεναν στο εξωτερικό.
•
Εξαίρεση πτυχιούχων από την υποχρέωση καθομολόγησης για
σοβαρούς λόγους
Δόθηκαν οι ανάλογες οδηγίες για την καταγραφή των σχετικών
περιπτώσεων, της έγκρισής τους με θετική εισήγηση του Προέδρου του
οικείου Τμήματος ή απόρριψης του αιτήματος και της τελικής έγκρισής του
μέσω των ενεργειών της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Έρευνας με τη σύνταξη
της σχετικής Πράξης που υπογράφεται από τον Αναπληρωτή Πρύτανη
Φοιτητικής Μέριμνας.
•
Οδηγίες για πρώτες εγγραφές, μετεγγραφές και κατατακτήριες
εξετάσεις
Μετά την τροποποίηση του νόμου περί εγγραφών από το 2015, δόθηκαν
σχετικές οδηγίες για τις ηλεκτρονικές εγγραφές σε συνεργασία με το
ΚΛ.ΕΙ.ΔΙ και τη Μηχανογράφηση, εξετάστηκαν περιπτώσεις και δόθηκαν
οδηγίες περί μετεγγραφών και αναγνωρίσεων μαθημάτων, καθώς και για
τις κατατακτήριες εξετάσεις, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επέφερε
η διάταξη του άρθρου 74 του Ν.4485/17).
3.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (Απόφαση Συγκλήτου, συν.29/11/2016)

Εισήγηση για νέο ενιαίο τίτλο πτυχίου με γραμματοσειρά Κατσουλίδης και
ενσωμάτωση του εμβλήματος του ΕΚΠΑ (κεφαλή Αθηνάς). Μετά την
έκδοση της σχετικής απόφασης Συγκλήτου (συν. 29/11/2016), η υπηρεσία
μας μερίμνησε για τον συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών
(Μηχανογράφηση) και την αποστολή σε όλα τα ακαδημαϊκά Τμήματα του
νέου τύπου πτυχίου.
4.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

Διερεύνηση και κατάθεση προτάσεων από την υπηρεσία μας για την
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έκδοση σχετικών εγκυκλίων των Πρυτανικών Αρχών για την επίλυση του
ζητήματος της παράλληλης φοίτησης μεγάλου αριθμού φοιτητών σε πέραν
του ενός προπτυχιακά Τμήματα. Οι εργασίες για την επίλυση του
προβλήματος των διπλών εγγραφών υλοποιήθηκαν κατόπιν συντονισμού
των ακαδημαϊκών Τμημάτων από τη Διεύθυνση μας με λήψη σχετικών
προτάσεων από τις Πρυτανικές Αρχές και αποφάσεων από τις οικείες
Συνελεύσεις, κατόπιν εξέτασης και από την υπηρεσία μας για κάθε
επιμέρους περίπτωση, για λόγους χρηστής διοίκησης.
5.
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (066η/2017-2018 Πράξη Πρύτανη)
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 066η/2017-2018 ΠΡΑΞΗ συμμετείχαμε στην
ομάδα εργασίας για την επεξεργασία του Οργανισμού του Ιδρύματος.
Υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός για την αποτύπωση των θέσεων εργασίας των
Διοικητικών Υπαλλήλων του Ιδρύματος (υπάρχουσες και προτεινόμενες
θέσεις) σε Ειδικά Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας, σύμφωνα με τις
οδηγίες και την ενημέρωση των αρμόδιων θεσμικών φορέων. Το Τμήμα
Σπουδών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Μ. Βλάχου, Στ.
Μωυσίδης) συνέβαλε με διευρυμένες εργασίες –συλλογή στοιχείων,
αποστολή σχετικών εγγράφων και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων– στη
γραμματειακή υποστήριξη της αρμόδιας επιτροπής.
6.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 180 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Αποστολή στοιχείων και κειμένου για τις Προπτυχιακές Σπουδές για την
έκδοση του Επετειακού Τόμου για τα 180 χρόνια του ΕΚΠΑ και του selfportrait του Ιδρύματος.
7.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Απόφαση Συγκλήτου συν.29/06/2018)

Κατόπιν μελέτης και αποστολής σχετικής εισήγησης της υπηρεσίας μας
στις Πρυτανικές Αρχές (σε συνεργασία με τον Αντιπρύτανη κ. Καθηγητή κ.
Μπουραζέλη –συνεδρ. Συγκλήτου 29-6-2018) για την επίλυση
προβλημάτων στην αναγνώριση συναφών μαθημάτων από άλλα Ιδρύματα
και πιστοποίησης των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων, πάρθηκε σχετική
απόφαση από τη Σύγκλητο για την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος από
τις Σχολές και τα Τμήματα του Ιδρύματός μας, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις από τη Νομική Σύμβουλο του
Ιδρύματός μας.
8.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Απόφαση Συγκλήτου συν.29/06/2018)

Με όμοια απόφαση της Συγκλήτου (συν.29/06/2018), κατόπιν εισηγήσεως
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της υπηρεσίας μας και έκδοσης σχετικής γνωμοδότησης, αποφασίσθηκε
μια ενιαία αντιμετώπιση για το μείζον θέμα των κατατακτηρίων
εξετάσεων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Ν.4485/2017 και των
ακαδημαϊκών κριτηρίων βαθμολόγησης των κατατακτηρίων εξετάσεων
από το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ιδρύματος.
9.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑ (Απόφαση
συν.29/06/2018-Δημοσίευση στο ΦΕΚ 4161/2018, τ. Β΄)

Συγκλήτου

Κατόπιν επισταμένης έρευνας και μετά τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας
μας –σε συνεργασία με τον Αντιπρύτανη κ. Καθηγητή κ. Μπουραζέλη–
πάρθηκε απόφαση Συγκλήτου (συνεδ. 29-6-2018), η οποία δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 4161/2018, τ. Β’ και αφορά τον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό
για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των Προπτυχιακών και
Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΚΠΑ, η έκδοση του οποίου συνέβαλε στην
επίλυση του μείζονος ζητήματος του θεσμικού πλαισίου στήριξης της
Πρακτικής Άσκησης εκτός προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και
Έρευνας υποστηρίζει διοικητικά όλα τα ακαδημαϊκά Τμήματα του
Ιδρύματος στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), των Διδακτορικών Σπουδών και της
Μεταδιδακτορικής Έρευνας.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του συγκέντρωσε και διαβίβασε στις
πρυτανικές αρχές, τις Σχολές και τα Τμήματα τη νομοθεσία που διέπει τις
μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.
Κωδικοποίησε τη νομοθεσία και την κοινοποίησε στις Σχολές και τα
Τμήματα για ενημέρωσή του και διευκόλυνση του έργου τους.
Συνέταξε διευκρινιστικές εγκυκλίους για την κατανόηση και εφαρμογή των
διατάξεων των νόμων που διέπουν τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές
σπουδές.
Εισηγήθηκε στον Πρύτανη την υποβολή αιτημάτων διευκρινίσεων επί των
διατάξεων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Προκάλεσε την έκδοση γνωμοδοτήσεων από τη Νομική Σύμβουλο του
Ιδρύματος.
Παρείχε συμβουλές και διευκρινίσεις στις Γραμματείες των Σχολών και των
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Τμημάτων, στα μέλη ΔΕΠ, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους
υποψήφιους διδάκτορες και τους μεταδιδάκτορες.
Κατάρτισε χρονοδιάγραμμα ενεργειών προκειμένου να τηρηθούν οι
προθεσμίες που όριζε η νομοθεσία.
Συνέταξε υποδείγματα κανονισμού λειτουργίας ΠΜΣ, διδακτορικών
σπουδών και μεταδιδακτορικής έρευνας, υποδείγματα Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικού Διπλώματος και μετά την
έγκριση τους από την πανεπιστημιακή Σύγκλητο τα κοινοποίησε στις
Σχολές και στα Τμήματα.
Κοινοποίησε προκηρύξεις και υποτροφίες στα Τμήματα και στην
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, που αφορούν μεταπτυχιακές και
διδακτορικές σπουδές καθώς και μεταδιδακτορική έρευνα.
Συγκέντρωσε στοιχεία και συνέταξε κείμενα για τις μεταπτυχιακές και
διδακτορικές σπουδές για την έκδοση του επετειακού τόμου για τα 180
χρόνια του ΕΚΠΑ και για το, self portrait του Ιδρύματος.
Το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτούργησε ως διαμεσολαβητής
μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των
Πρυτανικών αρχών, των Σχολών και των Τμημάτων.
Ήταν αποδέκτης διευκρινιστικών εγκυκλίων, αιτημάτων, αποφάσεων
έγκρισης ή αναπομπής ΠΜΣ του ΥΠΠΕΘ.
Απέστειλε στο ΥΠΠΕΘ, μετά την έγκριση της πανεπιστημιακής Συγκλήτου,
τους φακέλους ίδρυσης/επανίδρυσης/τροποποίησης των ΠΜΣ του
Ιδρύματος.
Κοινοποίησε στο Υπουργείο τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των αποφάσεων
ίδρυσης/επανίδρυσης/τροποποίησης των ΠΜΣ του Ιδρύματος, των
αποφάσεων έγκρισης κανονισμού λειτουργίας των ΠΜΣ, των αποφάσεων
έγκρισης κανονισμού διδακτορικών σπουδών και των αποφάσεων
έγκρισης ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας για εκπόνηση διδακτορικών
σπουδών με συνεπίβλεψη.
Απέστειλε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στοιχεία
για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τις Διδακτορικές Σπουδές στο
ΕΚΠΑ. Συγκεκριμένα:
Συγκεντρωτικούς πίνακες με τα ΠΜΣ του ΕΚΠΑ (τύπος ΠΜΣ, αριθμός
εισακτέων, ύψος διδάκτρων, γλώσσα διδασκαλίας κ.ά.)
-

Συγκεντρωτικούς πίνακες με τα ΕΠΣ για εκπόνηση διδακτορικής
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διατριβής με συνεπίβλεψη
Ειδικότερα, το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα ακαδημαϊκά έτη 20152018 ανέλαβε και διεκπεραίωσε τα εξής:
- Με τη δημοσίευση του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α/7.10.2014), από
1/1/2015, η τελική έγκριση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
γίνεται με απόφαση Πρύτανη και επιβάλλεται η αναμόρφωση όλων των
ΠΜΣ σύμφωνα με τον Νόμο.
Η υπηρεσία μας ανέλαβε τον έλεγχο νομιμότητας των απαραίτητων
εγγράφων για έγκριση και έκδοση των πράξεων Πρύτανη για την
αναμόρφωση των ΠΜΣ και τη δημοσίευσή των πράξεων στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, την ανάρτησή τους στη Διαύγεια και την κοινοποίηση
της δημοσίευσής τους στις Πρυτανικές αρχές, στους Προέδρους και στις
Γραμματείες των Τμημάτων, καθώς και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, αναμορφώθηκαν σαράντα εννέα
(49), τροποποήθηκαν δέκα (10) και ιδρύθηκαν δέκα (10) νέα ΠΜΣ και
καταρτίστηκαν και δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
πέντε (5) Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας για εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής με συνεπίβλεψη.
- Με τη δημοσίευση του Ν.4485/2017, τα Τμήματα έπρεπε να καταρτίσουν
και να δημοσιεύσουν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Κανονισμό
Διδακτορικών Σπουδών έως τις 4/2/2018, και να ολοκληρώσουν τη
διαδικασία επανίδρυσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
έως 30/4/2018. Ο Νόμος λόγω των στενών προθεσμιών που έθετε,
απαιτούσε εντατικοποίηση των εργασιών, προκειμένου να συνεχιστεί η
λειτουργία των ΠΜΣ και να είναι δυνατή η προκήρυξη νέων θέσεων
εισακτέων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Η υπηρεσία μας προχώρησε στην υλοποίηση της διαδικασίας
ίδρυσης/επανίδρυσης ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, με τις
εξής ενέργειες:
-Κοινοποίηση νόμου, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων του ΥΠΠΕΘ
για την ίδρυση/επανίδρυση των ΠΜΣ, σύμφωνα με το Ν. 4485/2017.
- Συχνή επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ για την επίλυση
ερωτημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του Νόμου.
-Διοργάνωση
και
πραγματοποίηση
συνάντησης
με
τους
Κοσμήτορες/Προέδρους, τους Διευθυντές των ΠΜΣ, τους Γραμματείς των
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Σχολών/Τμημάτων και τους Γραμματείς των ΠΜΣ, ώστε να υπάρξει
ενημέρωση και συζήτηση για τα υπό κατάρτιση έγγραφα για την
ίδρυση/επανίδρυση των ΠΜΣ, τα οποία έπρεπε να ετοιμάσουν οι Σχολές
και τα Τμήματα επί τη βάσει του νέου Νόμου (AULA, 8-2-2018).
-Σύνταξη και αποστολή στις Γραμματείες των Τμημάτων υποδειγμάτων
όλων των απαραίτητων εγγράφων για την ίδρυση/επανίδρυση των ΠΜΣ,
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4485/2017:
•

υπόδειγμα εισήγησης Τμήματος

•

υπόδειγμα απόφασης Συγκλήτου

•

υπόδειγμα έκθεσης σκοπιμότητας

•

υπόδειγμα μελέτης βιωσιμότητας

•

υπόδειγμα έκθεσης υλικοτεχνικής υποδομής

•

υπόδειγμα κανονισμού λειτουργίας ΠΜΣ

•

υπόδειγμα Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Διατμηματικού ΠΜΣ

•
και

υπόδειγμα Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Διιδρυματικού ΠΜΣ

•

υπόδειγμα προϋπολογισμού ΠΜΣ (το οποίο συνέταξε ο ΕΛΚΕ)

- Έλεγχο νομιμότητας/διόρθωση όλων των απαραίτητων εγγράφων για την
ίδρυση/επανίδρυση των ΠΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4485/2017.
- Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του
ΕΚΠΑ:
-Αποστολή πρόσκλησης και ημερήσιας διάταξης στα μέλη της Επιτροπής
-Κοινοποίηση στα μέλη της Επιτροπής μέσω της πλατφόρμας συνεργασίας
(synergasia.uoa.gr) των φακέλων ίδρυσης/επανίδρυσης/τροποποίησης των
ΠΜΣ
-Κοινοποίηση στα μέλη της εισήγησης του καθ’ ύλην αρμόδιου Κοσμήτορα
για τα ΠΜΣ
-Συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, σύνταξη των πρακτικών και
παροχή διευκρινίσεων
-Μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή, διαβίβαση στη Σύγκλητο των
φακέλων ίδρυσης/επανίδρυσης/τροποποίησης των ΠΜΣ και των
κανονισμών λειτουργίας τους. Σε περίπτωση αναπομπής ΠΜΣ από την
Επιτροπή, κοινοποίηση της απόφασης και του απoσπάσματος πρακτικών
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στο οικείο Τμήμα.
- Αποστολή φακέλων ίδρυσης/επανίδρυσης ΠΜΣ στο ΥΠΠΕΘ προς έγκριση.
- Κοινοποίηση έγκρισης ή αναπομπής των ΠΜΣ από το ΥΠΠΕΘ στα
Τμήματα.
- Δημοσίευση των αποφάσεων ίδρυσης/επανίδρυσης ΠΜΣ και των
αποφάσεων έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας ΠΜΣ στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, ανάρτησή τους στη Διαύγεια, κοινοποίηση της δημοσίευσης
στις Πρυτανικές αρχές, στους Προέδρους και στις Γραμματείες των
Τμημάτων, καθώς και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
- Διατήρηση αρχείου για όλα τα ΠΜΣ του Ιδρύματος.
Μέχρι σήμερα έχουν ιδρυθεί/επανιδρυθεί εκατόν ογδόντα τρία (183) ΠΜΣ
του Ιδρύματός μας, εκ των οποίων εκατόν σαράντα δύο (142)
μονοτμηματικά, έντεκα (11) διατμηματικά, είκοσι δύο (22) διιδρυματικά,
έξι (6) κοινά σε συνεργασία με ιδρύματα της αλλοδαπής και δύο (2) στο
πλαίσιο του Erasmus mundus-Joint master degree 2018.
Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τα ΔΠΜΣ, που ιδρύθηκαν ή
επανιδρύθηκαν, στα οποία συμμετέχουν Τμήματα του ΕΚΠΑ, αλλά δεν
έχουν τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος.
Επίσης, το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απέστειλε στις Γραμματείες
και στους Διευθυντές των ΠΜΣ διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Υ.Α.
που αφορά την απαλλαγή των μεταπτυχιακών φοιτητών από την καταβολή
διδάκτρων.
Επιπλέον, συνέταξε υποδείγματα Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(μονοτμηματικό, διατμηματικό, διιδρυματικό, κοινό, αγγλόφωνο ΠΜΣ) και
Διδακτορικού Διπλώματος (Τμήματος και με συνεπίβλεψη με ίδρυμα της
αλλοδαπής), τα οποία, μετά την έγκρισή τους από την πανεπιστημιακή
Σύγκλητο, απεστάλησαν στις Γραμματείες των Τμημάτων.
Το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνέταξε σχέδιο Κανονισμού
Διδακτορικών Σπουδών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και τον
απέστειλε στους Προέδρους και τις Γραμματείες των Τμημάτων του
Ιδρύματός μας, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των Τμημάτων και
να επισπευσθεί η διαδικασία ολοκλήρωσής του έργου αυτού.
Μετά την κατάρτιση των Κανονισμών από τα Τμήματα, η υπηρεσία μας
προχώρησε σε:
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- έλεγχο νομιμότητας και διορθώσεις των Κανονισμών βάσει Νόμου,
- υποβολή των Κανονισμών στην πανεπιστημιακή Σύγκλητο προς έγκριση
και
- δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανάρτησή τους στη
Διαύγεια, κοινοποίηση της δημοσίευσης στις Πρυτανικές αρχές, στους
Προέδρους και στις Γραμματείες των Τμημάτων, καθώς και στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Δημοσιεύτηκαν τριάντα δύο (32) Κανονισμοί.
Σύμφωνα με τον Ν.4485/2017, τα πανεπιστήμια οφείλουν να ανανεώσουν
όλα τα Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας (ΕΠΣ) με ιδρύματα της αλλοδαπής
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη.
Το Τμήμα μας συνέταξε σχέδιο ΕΠΣ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
και το αποστέλλει σε όσα Τμήματα εκδηλώνουν ενδιαφέρον ανανέωσης
ΕΠΣ ή σύναψης νέας συνεργασίας με ιδρύματα της αλλοδαπής.
Προς το παρόν έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ένα (1)
ΕΠΣ μεταξύ του Τμήματος Χημείας και του Τμήματος Χημείας του
Πανεπιστημίου της Γάνδης, ενώ σε διαδικασία κατάρτισης ή έγκρισης από
τα αρμόδια όργανα βρίσκονται δεκάξι (16) ΕΠΣ.
Συμμετοχή προσωπικού της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας σε
Επιτροπές:
- Επιτροπή κατάρτισης Οργανισμού
Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΚΠΑ:

Άννα

Κυπριάδου,

- Επιτροπή κατάρτισης Κανονισμού ΕΚΠΑ: Άννα Κυπριάδου,
Προϊσταμένη Διεύθυνσης, Μαρία Βλάχου, Έφη Παπαναστασίου
- Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΠΑ: Άννα Κυπριάδου,
Προϊσταμένη Διεύθυνσης, Έφη Παπαναστασίου
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3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Την περίοδο 2015-2018 συντελέστηκε ιδιαίτερα σημαντικό έργο στην
αξιολόγηση, πιστοποίηση και εν γένει βελτίωση της ποιότητας του
ακαδημαϊκού, διδακτικού και ερευνητικού έργου στο Ίδρυμα μας. Υπήρξε
προσαρμογή στις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου για την
αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως
αυτό επιβλέπεται από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
Σημαντικότερα επιτεύγματα της περιόδου 2015-2018 ήταν:
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(α) Η οργάνωση με μεγάλη επιτυχία και σε συνεργασία με την ΑΔΙΠ τον
Νοέμβριο του 2015 της πρώτης στην Ιστορία του Ιδρύματος Εξωτερικής
Αξιολόγησης, η οποία επιβεβαίωσε την απόλυτη εφαρμογή διαδικασιών
Ποιότητας. Το Πανεπιστήμιο μας έλαβε την ανώτερη δυνατή διάκριση και
βαθμολογία

αποσπώντας ιδιαίτερα ευμενή σχόλια (Worthy of Merit)

(Δείτε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο την έκθεση των Εξωτερικών
Αξιολογητών)http://modip.uoa.gr/fileadmin/modip.uoa.gr/uploads/FINAL_
REPORT_EKPA.pdf
(β) Νωρίτερα από το τέλος του 2014 μέχρι τον Οκτώβριο του 2015

οι

Πρυτανικές Αρχές σε αγαστή συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ, τα Τμήματα, τις
Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) και τις Διοικητικές υπηρεσίες
ολοκλήρωσαν

τη Εσωτερική Αυτοαξιολόγηση του Ιδρύματος

και

συνέταξαν την πρώτη στην ιστορία του ΕΚΠΑ και πολυσέλιδη Ιδρυματική
Έκθεση Αυτοαξιολόγησης.
(Δείτε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο την έκθεση των Εξωτερικών
Αξιολογητών)
http://modip.uoa.gr/ek8eseis/ek8esh-aytoa3iologhshs-ekpa.html
(γ) Από τις αρχές του 2017 σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ / ΕΚΠΑ ξεκίνησε η
σύνθεση και σύνταξη του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
του Ιδρύματος. Συντάχθηκε και υποβλήθηκε στις 20 Ιουλίου του 2018
πλήρης

φάκελος

πιστοποίησης

του

Εσωτερικού

Συστήματος

Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος στην ΑΔΙΠ.
(δ) Η πιστοποίηση ποιότητας του ΕΣΔΠ ΕΚΠΑ, διενεργήθηκε από την ΑΔΙΠ
και

αποτέλεσε

διαδικασία

εξωτερικής

αξιολόγησης,

με

βάση

συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και, εκ των
προτέρων δημοσιοποιημένα, ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και
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δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη
Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ΕΧΑΕ). Ο έλεγχος του Εσωτερικού Συστήματος Ποιότητας του ΕΚΠΑ
πραγματοποιήθηκε από πενταμελή Επιτροπή Καθηγητών Πανεπιστημίου
και ειδικών σε θέματα Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας, την οποία
συγκρότησε η ΑΔΙΠ. Τα μέλη της Επιτροπής εργάζονται σε εγνωσμένης
αξίας Πανεπιστήμια και φορείς της Μεγάλης Βρετανίας, των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Κύπρου.
Η διαδικασία της Πιστοποίησης του ΕΚΠΑ, πραγματοποιήθηκε το χρονικό
διάστημα 13 έως 19 Οκτωβρίου 2018. Το αποτέλεσμα, όπως
αποτυπώθηκε στην πολυσέλιδη έκθεση της επιτροπής, ήταν εξαιρετικό
για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, αφού αυτό έλαβε την
υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση (‘fully compliant’). Εν συνεχεία το
Συμβούλιο της ΑΔΙΠ έκανε δεκτή της Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης,
βάσει της οποίας το

ΕΣΔΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του
Προτύπου Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ESG).(Δείτε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο την απόφαση πιστοποίησης
του ΕΣΔΠ /ΕΚΠΑ και την έκθεση των εξωτερικών αξιολογητών)
http://modip.uoa.gr/pistopoihsh/pistopoihsh-esdp-ekpa.html
Η απονομή της πιστοποίησης του ΕΣΔΠ στο ΕΚΠΑ από την ΑΔΙΠ έγινε σε
ειδική εκδήλωση την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019
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Πιστοποίηση
των
δύο
Προγραμμάτων του ΕΚΠΑ

πρώτων

Προπτυχιακών

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα με απόλυτη επιτυχία η Πιστοποίηση των δύο
πρώτων προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ από την Αρχή
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(ΑΔΙΠ). Πρόκειται για το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Βιολογίας
και το αντίστοιχο πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας.
Για το ΠΠΣ του Τμήματος Βιολογίας, το οποίο είναι και το πρώτο
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που ολοκλήρωσε διαδικασία
Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ελλάδα, το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ, κατά την
77η συνεδρίαση του στις 09/01/2019, έκανε δεκτή την Έκθεση
Πιστοποίησης των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που διενήργησαν την
διαδικασία πιστοποίησης. Βάσει της Έκθεσης αυτής το ΠΠΣ του Τμήματος
Βιολογίας συμμορφώνεται σε ικανοποιητικό βαθμό με τις Αρχές του
Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Η διάρκεια
ισχύος της Πιστοποίησης αυτής είναι τέσσερα έτη από 09/01/2019 έως
08/01/2023.
Για το ΠΠΣ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, το οποίο είναι
αντίστοιχα το πρώτο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών αυτού του
επιστημονικού πεδίου που λαμβάνει Πιστοποίηση Ποιότητας στην
Ελλάδα, το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ, κατά την 79η συνεδρίαση του στις
30/01/2019 έκανε επίσης δεκτή την Έκθεση Πιστοποίησης των εξωτερικών
εμπειρογνωμόνων που διενήργησαν την διαδικασία πιστοποίησης. Βάσει
της Έκθεσης αυτής το ΠΠΣ του Τμήματος Βιολογίας συμμορφώνεται
πλήρως με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές
Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ESG2015). Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης αυτής είναι τέσσερα έτη
από 30/01/2019 έως 29/01/2023.
Το Συμβούλιο της Αρχής εξέφρασε στις Πρυτανικές Αρχές τα θερμά της
συγχαρητήρια για την ανταπόκριση του Ιδρύματος και των δύο Τμημάτων
του στην διαδικασία Πιστοποίησης των εν λόγω Προγραμμάτων Σπουδών.
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Στην περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στις Εκθέσεις
Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών δύο Τμημάτων καθώς και στις
αποφάσεις της ΑΔΙΠ, μπορείτε να επισκεφθείτε τους κάτωθι
υπερσυνδέσμους στην Ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας
του ΕΚΠΑ:
Για το Τμήμα
biologias.html

Βιολογίας:

http://modip.uoa.gr/pistopoihsh/tmima-

Για
το
Τμήμα
Ιστορίας
Αρχαιολογίας:
http://modip.uoa.gr/pistopoihsh/tmima-istorias-kai-arxaiologias.html
Το Πανεπιστήμιό μας τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος όσο και σε επίπεδο
προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών διαθέτει πλέον και την έγγραφη
διαβεβαίωση ότι έχει υιοθετήσει και λειτουργεί διαδικασίες, οι οποίες το
οδηγούν στη βελτίωση των Προγραμμάτων Σπουδών του, την
επικαιροποίηση και ενσωμάτωση της νέας γνώσης στα γνωστικά τους
αντικείμενα, στην επίτευξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που
χρειάζονται οι φοιτητές μας ως πολύτιμα εφόδια στην επιστημονική ή
επαγγελματική τους σταδιοδρομία, στην ενθάρρυνση του διδακτικού μας
προσωπικού να καινοτομεί στην τάξη, να πρωτοστατεί στην έρευνα, στην
ενθάρρυνση των φοιτητών μας να βιώνουν, να αξιολογούν και να
αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μαθησιακή τους εμπειρία.
Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών συγχαίρουμε τα δύο Τμήματα για την
πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών του και δεσμευόμαστε για τις
συντονισμένες ενέργειες των διαδικασιών πιστοποίησης και των
υπόλοιπων προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος εντός της επόμενης
διετίας.
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Δράσεις Προβολής της Έρευνας και της Καινοτομίας στο Ίδρυμα
Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης
Ποιότητας του ΕΚΠΑ και τα Τμήματα της Ιατρικής Σχολής και της Σχολής
Θετικών Επιστημών οργάνωσαν εκδηλώσεις και δράσεις για την προβολή
της Αριστείας στην Έρευνα και την Καινοτομία στις δύο αυτές Σχολές. Στις
28 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν τρεις εκδηλώσεις στις οποίες
παρουσιάστηκαν

τα

σημαντικότερα

ερευνητικά

επιτεύγματα

των

Τμημάτων των δύο Σχολών τη δεκαετία 2007-2017. Επιπροσθέτως
δημιουργήθηκε ειδική έκδοση – έντυπο για την Αριστεία στην καινοτομία
και την έρευνα στις δύο αυτές σχολές του Ιδρύματος τη δεκαετία 20072017.

(ΔΕΙΤΕ

στους

κάτωθι

υπερσυνδέσμους

τα

έντυπο

που

δημιουργήθηκε)
Μέρος Α (Στο 1ο μέρος του εντύπου «Έρευνα και Καινοτομία στη Σχολή
Θετικών Επιστημών και στη Σχολή Επιστημών Υγείας» παρουσιάζονται η
προσφώνηση του Πρύτανη του Ιδρύματος Μ.Α. Δημόπουλου, οι ομιλίες
των Κοσμητόρων της ΣΘΕ και ΣΕΥΓΕΙAΣ, κ.κ Κ.Βαρώτσου και Ε. Πατσούρη
και η παρουσίαση με θέμα «Δείκτες Επιστημονικής Αριστείας –
Καινοτομία», του Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Βιολογίας ΕΚΠΑ Ι.Π.
Τρουγκάκου.)
Μέρος Β (Στο 2ο μέρος του εντύπου «Έρευνα και Καινοτομία στη Σχολή
Θετικών Επιστημών και στη Σχολή Επιστημών Υγείας» περιλαμβάνονται οι
παρουσιάσεις των Προέδρων των επτά Τμημάτων της Σχολής Θετικών
Επιστημών.)
Μέρος Γ (Στο 3ο μέρος του εντύπου «Έρευνα και Καινοτομία στη Σχολή
Θετικών Επιστημών και στη Σχολή Επιστημών Υγείας» περιλαμβάνονται οι
παρουσιάσεις των Προέδρων των τεσσάρων Τμημάτων της Σχολής
Επιστημών Υγείας.)
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Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Επισκεπτών Καθηγητών
( ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
τεύχος Β 601/26.02.2019)

ΑΡΘΡΟ 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης αφορούν στα δικαιώματα και
υποχρεώσεις των Επισκεπτών Καθηγητών στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 2
Ορισμός
Για την εφαρμογή της παρούσας νοείται:
«Επισκέπτης Καθηγητής»: Τον εν λόγω τίτλο μπορούν να αποκτήσουν
καταξιωμένοι Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν θέση
ή διαθέτουν ισοδύναμα προσόντα με μέλη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητών σε
Ερευνητικά Κέντρα, μετά από αίτησή τους και σχετικής απόφασης της
Συνέλευσης του Τμήματος, των οποίων η παραμονή δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα τρία ακαδημαϊκά έτη.
ΑΡΘΡΟ 3
Δικαιώματα
1. Οι Επισκέπτες Καθηγητές μπορεί να προσλαμβάνονται ως πλήρους ή
μερικής απασχόλησης. Το ύψος της αμοιβής του επισκέπτη καθηγητή
είναι αντίστοιχο με το ύψος της αμοιβής των συμβάσεων εργασίας που
προβλέπονται στο άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112).
2. Οι Επισκέπτες Καθηγητές ασκούν το εκπαιδευτικό τους έργο στο
πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του
Τμήματος. Μπορούν επίσης να απασχολούνται σε ερευνητικά
προγράμματα του Τμήματος και, εφόσον το επιθυμούν, με
αιτιολογημένη απόφαση του Τμήματος να αναλαμβάνουν τη
διδασκαλία μεταπτυχιακού μαθήματος ή και σεμιναρίου και σε κάθε
περίπτωση όχι για διάρκεια μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών
εξαμήνων.
3. Στους Επισκέπτες Καθηγητές χορηγούνται με απόφαση του Πρύτανη,
κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, οι
προβλεπόμενες από αυτόν αναρρωτικές άδειες, άδειες τοκετού,
λοχείας, ανατροφής τέκνου. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
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ή – επί Μονοτμηματικών Σχολών - της Κοσμητείας της Σχολής και
κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Τμήματος ή του Κοσμήτορα της
Μονοτμηματικής Σχολής μπορεί να χορηγείται σε Καθηγητή ολιγοήμερη
άδεια για συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο ή σε ολιγοήμερο
πρόγραμμα επιμόρφωσης μέχρι δύο εβδομάδες ανά εξάμηνο, καθώς
και άδεια για έκτακτους προσωπικούς λόγους μέχρι δέκα ημέρες ανά
ακαδημαϊκό έτος, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.
4. Έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάλογες προς εκείνες των
Καθηγητών, με τους περιορισμούς που θέτει το καθεστώς πρόσληψής
τους.
5. Οι Επισκέπτες Καθηγητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των
εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου
(βιβλιοθήκες, σπουδαστήρια, εργαστήρια, δίκτυο, υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ (σύμφωνα με τις αποφάσεις των
οικείων πανεπιστημιακών οργάνων.
6. Κάθε Επισκέπτης Καθηγητής απολαμβάνει πλήρως του δικαιώματος της
ακαδημαϊκής ελευθερίας στην έρευνα και διδασκαλία.
7. Έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση όλων των αποφάσεων των
πανεπιστημιακών οργάνων. Το δικαίωμά τους αυτό ασκείται ύστερα
από σχετική αίτηση προς τον Προεδρεύοντα του οικείου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 4
Υποχρεώσεις
1. Οι Επισκέπτες Καθηγητές δεν μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος και
δεν μπορούν να κατέχουν διοικητικές θέσεις.
2. Οι Επισκέπτες Καθηγητές τηρούν το ωράριο διδασκαλίας και τις ώρες
ακρόασης των φοιτητών, αλλά δεν υποχρεούνται σε παραμονή στο
Ίδρυμα πέραν των ωρών αυτών. Ωστόσο, πέραν των προαναφερομένων
υποχρεωτικών ωρών, αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα του έργου της
Ιατρικής Σχολής, της οποίας το νοσηλευτικό έργο και η εργαστηριακή
υποστήριξή του (κλινική και βασική έρευνα), καθώς και οι εφημερίες
αποτελούν έργο άρρηκτα συνυφασμένο με την εκπαιδευτική
διαδικασία.
3. Το διδακτικό έργο τους συνίσταται όχι μόνο στην ανάληψη
συγκεκριμένων ωρών διδασκαλίας σε μαθήματα, εργαστήρια και
φροντιστήρια, αλλά και σε ουσιαστική καθοδήγηση των φοιτητών για
εκπόνηση προπτυχιακών εργασιών ή/και διπλωματικών εργασιών. Στο
ευρύτερο εκπαιδευτικό έργο των Επισκεπτών Καθηγητών εμπίπτει και η
διόρθωση κάθε είδους εργασιών των φοιτητών.
4. Οι Επισκέπτες Καθηγητές οφείλουν να δέχονται τους φοιτητές για
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θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία
σε ώρες που ανακοινώνονται εκ των προτέρων. Οι ανακοινώσεις με τις
ημέρες και τις ώρες της υποδοχής των φοιτητών πρέπει να αναρτώνται
από την αρχή κάθε εξαμήνου έξω από το χώρο υποδοχής, στον ιστότοπο
του Τμήματος και να κοινοποιούνται στη Γραμματεία του οικείου
Τμήματος.
5. Οι Επισκέπτες Καθηγητές υποχρεούνται να αναφέρουν το όνομα του
Πανεπιστημίου σε όλες τις επιστημονικές παρουσιάσεις και
δημοσιεύσεις που προκύπτουν από έργο το οποίο έχει
πραγματοποιηθεί στο ΕΚΠΑ. Η αναφορά σε ξένη γλώσσα θα γίνεται
σύμφωνα με τις ονομασίες που εγκρίνονται από το Πανεπιστήμιο.
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4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Σύμφωνα με την Διευθύντρια της Διεύθυνσης, στη Δ/νση Δημοσιευμάτων
και Εκδόσεων υπάγονται όλα τα θέματα που αφορούν τη σύνταξη, έκδοση
και διάθεση κάθε είδους επιστημονικών δημοσιευμάτων ή άλλων
βοηθημάτων, δημοσιευμάτων των διοικητικών υπηρεσιών, διδακτικών
σημειώσεων και οποιωνδήποτε άλλων δημοσιευμάτων του ΕΚΠΑ.
Η απόφαση των Πρυτανικών Αρχών για εξωστρέφεια με σκοπό να
αναδειχθεί η πλούσια ιστορία, το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του
ΕΚΠΑ, η συνεργασία της Δ/νσης με την Εταιρεία Αξιοποιήσεως και
Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου, είχαν ως αποτέλεσμα
τον εμπλουτισμό της εκδοτικής παραγωγής με νέα έντυπα.
Η γραφιστική επεξεργασία, σελιδοποίηση και εκτύπωση του ενημερωτικού
φυλλαδίου του ΕΚΠΑ (self portrait), το οποίο, εκτός από την Ελληνική,
μεταφράστηκε σε 14 γλώσσες, τα προσωποποιημένα έντυπα όπως μπλοκ
συνεδρίων, τετράδια, ημερολόγια, είναι μερικά παραδείγματα.
Η σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας των νεοσύστατων Εκδόσεων του
ΕΚΠΑ (Εκ.ΕΚΠΑ), υπό την καθοδήγηση του τέως Αναπληρωτή Πρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Κων/νου
Μπουραζέλη, η έγκρισή του από την Πανεπιστημιακή Σύγκλητο, καθώς και
η έγκριση του λογοτύπου των Εκδόσεων, είχαν ως αποτέλεσμα τον
εμπλουτισμό της εκδοτικής παραγωγής με διδακτικά συγγράμματα που
διανέμονται δωρεάν στους φοιτητές μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», και με βιβλία που πληρούσαν τις προδιαγραφές
και τον όγκο που επέτρεπε την ψηφιακή έκδοσή τους.
Σημειώνεται ότι ακολουθεί η καταγραφή με έμφαση στη λειτουργία και
στις εργασίες του Τυπογραφείου γιατί η Δ/νση είναι μεν ο τροφοδότης και
ο επεξεργαστής, αλλά το Τυπογραφείο είναι ο τελικός αποδέκτης που
υλοποιεί όλες τις εργασίες της, καθώς και τις εργασίες άλλων υπηρεσιών
του Ιδρύματος.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
(ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ)
ΣΤΑΔΙΟΥ 5
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

ΟΛΙΓΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

2015

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ
ΚΟΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

1.255.190

9.207,37 €

3

0

410

0

57.360

0

549,30 €

0,00 €

64

7

74.959

11.201

244.610

27.630

4.936,29 €

275,01 €

9

0

671

0

222.568

0

2.270,51 €

0,00 €

35

8

302.000

67.000
268.000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

3.741

0

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

2.903

0

838

0

2.244,60 €

0,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

0

410

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

0

79.751

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

0

178.808

0,00 €

1.688,69 €

4.789

482

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
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2.246.605

16.583,62 €

2.144,00 €

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ 2015

57
7.880

1.208.000

ΚΟΣΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

99
13.403

9.664,00 €

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΕΡΓΑΜΗΝΕΣ

ΠΑΝ/ΠΟΛΗ

ΚΟΣΤΟΣ*
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

395.184

165.832

3.982.884

1.729.628

36.248,32 €

13.315,07 €

70%

30%

0,009 €

0,008 €
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ΣΤΑΔΙΟΥ 5
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

ΟΛΙΓΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

2016

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ
ΚΟΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

4.593
573.825

16.130,58 €

4.262,70 €

5

0

332

0

61.136

0

700,00 €

0,00 €

127

4

66.995

4.450

206.682

4.800

5.431,56 €

52,80 €

10

0

1.414

0

358.454

0

4.563,08 €

0,00 €

29

19

181.800

94.300
377.200

5.817,60 €

3.017,60 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

4.111

0

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

2.727

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ

1.384

0

2.466,60 €

0,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

0

472

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

0

83.314

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

0

199.660

0,00 €

1.780,00 €

5.770

535

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
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14.421
2.254.525

727.200

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ 2016

40

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

104

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΕΡΓΑΜΗΝΕΣ

ΠΑΝ/ΠΟΛΗ

ΚΟΣΤΟΣ*
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

269.073

186.657

3.612.108

1.155.485

35.109,42 €

9.113,10 €

76%

24%

0,010 €

0,008 €
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ΣΤΑΔΙΟΥ 5
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

ΟΛΙΓΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2017

6

0

410

0

44.880

0

392,48 €

0,00 €

193

7

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

11.767,04 €

101,09 €

29

0

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

3.125

0

903.295

0

7.565,23 €

0,00 €

29

15

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

214.600

111.000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

858.400

444.000

8.884,34 €

3.926,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

4.193

0

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

2.955

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ

1.238

0

2.515,80 €

0,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

0

413

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

0

70.918

ΚΟΣΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

Kαταγραφή 2015-2018

1.158.830

8.599,94 €

4.090

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ 2017

1.319.883

10.534,98 €

9.190

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

8.855

118.780

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΕΡΓΑΜΗΝΕΣ

7.797

686.504

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

ΚΟΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

66

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΝ/ΠΟΛΗ
61

ΚΟΣΤΟΣ*
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

0

169.629

0,00 €

1.240,46 €

4.511

501

348.905

194.863

3.817.155

1.781.649

41.659,87 €

13.867,49 €

68%

32%

0,011 €

0,008 €
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ΣΤΑΔΙΟΥ 5
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

ΟΛΙΓΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

2018

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ
ΚΟΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

8.855
1.158.830

10.152,60 €

8.599,94 €

7

0

415

0

54.655

0

543,17 €

0,00 €

176

7

72.456

4.090

366.308

9.190

13.562,26 €

101,09 €

35

0

2.813

0

847.174

0

9.860,82 €

0,00 €

25

15

209.100

111.000
444.000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

3.022

0

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

2.142

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ

880

0

1.813,20 €

0,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

0

413

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

0

70.918

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

0

169.629

0,00 €

1.240,46 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

Kαταγραφή 2015-2018

7.062
1.250.745

3.926,00 €

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ 2018

66

836.400

ΚΟΣΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

47

7.527,60 €

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΕΡΓΑΜΗΝΕΣ

ΠΑΝ/ΠΟΛΗ

ΚΟΣΤΟΣ*
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

4.192

501

294.868

194.863

3.358.304

1.781.649

43.459,65 €

13.867,49 €

65%

35%

0,013 €

0,008 €
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ΣΤΑΔΙΟΥ 5

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ
2015, 2016, 2017,
2018

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ
ΚΑΙ
ΠΑΝ/ΠΟΛΗΣ
2015, 2016,
2017,2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ*
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ*
ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΤΥΠΩΜΕΝΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΠΑΝ/ΠΟΛΗ

19.262
1.308.030
14.770.451
156.477,26 €

2.019
742.215
6.448.411
50.163,15 €

70%

30%

21.281
2.050.245
21.218.862
206.640,41 €
0,010 €

 Το κόστος αφορά:
- το χαρτί το οποίο καλύπτει το Τμήμα Προμηθειών,
- τη συντήρηση του εξοπλισμού του Τυπογραφείου της
Πανεπιστημιούπολης το οποίο καλύπτει το Τμήμα Προμηθειών
- τη συντήρηση του εξοπλισμού του Τυπογραφείου του κέντρου
που καλύπτει η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της
Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Kαταγραφή 2015-2018
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Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών
Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών ιδρύθηκε το 1931 και αποτελεί
ακαδημαϊκή μονάδα, η οποία προσφέρει προγράμματα διδασκαλίας ξένων
γλωσσών ανωτέρου επιπέδου, υπό την αιγίδα του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το έργο της διδασκαλίας των
ξένων γλωσσών επιτελείται επιτυχώς σε φοιτητές όχι μόνο του ΕΚΠΑ,
αλλά και άλλων ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, καθώς και σε εργαζόμενους ή
άλλους ενδιαφερόμενους, όπως επίσης υπάρχουν διαθέσιμα
προγράμματα μετάφρασης και ορολογίας καθώς και ειδικά
προγράμματα, με το κύρος, την εμπειρία του ΕΚΠΑ και με ιδιαίτερα
χαμηλά δίδακτρα.
Τα διαθέσιμα αυτά ειδικά προγράμματα είναι τα ακόλουθα:


















Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Επιπέδου Α2-Β1
Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Επιπέδου B1- B2
Εργαστήριο Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Επιπέδου C1- C2
Εργαστήριο Γραπτού Ακαδημαϊκού Λόγου στην Αγγλική Επιπέδου C1- C2
Ιατρική Ορολογία στην Αγγλική
Νομική Ορολογία στην Αγγλική
Μετάφραση στην Αγγλική και Ελληνική (προαπαιτείται το επίπεδο
γλωσσομάθειας Β2)
Ναυτιλιακά- Maritime English (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)
Χρηματοοικονομική Ορολογία στην Αγγλική (προαπαιτείται το επίπεδο
γλωσσομάθειας Β2)
Εργαστήριο Προφορικού Λόγου στη Γαλλική Επιπέδου Β1-Β2
Εργαστήριο Γραπτού Ακαδημαϊκού Λόγου στη Γαλλική Επιπέδου C1-C2
Νομική Ορολογία στη Γαλλική
Θεσμοί, Ορολογία & Μετάφραση εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
Γαλλική
Εργαστήριο Γραπτού και Προφορικού Λόγου στη Γερμανική Επιπέδου C1-C2
Εργαστήριο Γραπτού & Προφορικού Λόγου στην Ισπανική Επιπέδου Β2
Εργαστήριο Πολιτισμού & Κουλτούρας στην Ισπανική Επιπέδου Β2
Εργαστήριο Γραπτού & Προφορικού Λόγου στην Ιταλική Επιπέδου Β2-C1

Kαταγραφή 2015-2018
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